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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Број 8
17.11.2008 година

Службен гласник на Општина Делчево
Уредува
Излегува по потреба
Сектор за правни и општи работи
Гласникот е бесплатен
и ЛЕР

Ноември 2008
Делчево

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Делчево, донесува
РЕШЕНИЕ
за објавување акти од 31. седница
на Советот на Општина Делчево
И
Да се објават во "Службен гласник на Општина Делчево" актите што Советот
на Општина Делчево, ги донесе на својата 31.седница одржана на ден 14.11.2008
година и тоа:
1.Одлука за отуѓување на основно средство Стара општинска зграда во Делчево;
2.Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на општина Делчево за 2008 година;
3.Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2008
година за периодот од 01.01.2008 година до 30.09.2008 година со Заклучок за
усвојување.
4.Одлука за давање поддршка на Општина Делчево за апликација на проект за
развој на локалната инфраструктура.
5.Одлука за одржување на јавната чистота во општина Делчево.
6.Одлука за донесување на Измена и дополнување на ГУП на град Делчево,
Измена на основна сообраќајна мрежа, урбани единици и блокови УЕ 1 Блок 1.2 УЕ
2 Блок 2.1, 2.2 и 2.6;
7.Одлука за доделување на студентски стипендии.
8. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ОЈУДГ "Весели
Цветови за 2008/2009 година.
9. План на Програми за развој на Општина Делчево 2009-2011 година.

ИИ
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
"Службен гласник на Општина Делчево".

Број 08-707/1
17.11.2008 година
Делчево

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Мирко Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 , а согласно член 66 од Законот за
локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), Советот на ОпШтина Делчево
на својата 31. седница, одржана на ден 14.11. 2008 година, донесе

ОДЛУКА
за отуЃување на основно средство
Стара опШтинска зграда во Делчево

Член 1
Се отуЃува основното средство - Стара опШтинска зграда во Делчево,
сопственост на ОпШтина Делчево.
Старата опШтинска зграда се наоЃа на ул. "Методи Митевски - Брицо"бр.17,
к.п. бр.6648/2 со вкупна поврШина од 457 м2, заведена во Имотен лист 10321.
Член 2
ОтуЃувањето да се спроведе по пат на јавно наддавање во согласност со
закон, при Што продажната цена не смее да биде помала од утврдената пазарна
вредност на предметот на отуЃување.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Сл.гласник на ОпШтина Делчево".

Број 07-697/1
14.11.2008 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ" 5/2002), Советот на Општина Делчево на својата 31.седница
одржана на ден 14.11.2008 година, донесе

ОДЛУКА
за измени и дополнување на
Буџетот на Општина Делчево за 2008 година

Член 1
Се вршат измени и дополнување на Буџетот на Општина Делчево за 2008
година.

Член 2
Измените и дополнувањата на приходите по извори и видови на приходите
и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот
биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативните расходи и
билансот на капитални расходи и тоа како што следува:

Член 3
Измените и дополнувањата на Буџетот на ЕЛС Делчево влегува во сила со
денот на објавувањето во "Сл.гласник на Општина Делчево", а ќе се применува од
денот на објавувањето до 31.12.2008 година.

Број 07-698/1
14.11. година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа
("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 31.седница
одржана на ден 14.11.2008 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување
на Буџетот на ЕЛС Делчево за периодот
01.01.2008-30.09.2008

1.Се усвојува Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на ЕЛС
Делчево за периодот 01.01.2008 - 30.09.2008 година.што Советот на Општина
Делчево го донесе на својата 31.седница одржана на 14. 11. 2008 година.

2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Службен гласник на Општина Делчево".

Број 07-699/1
14.11.2008 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, С.Р.

Врз основа на член 3 од Статутот на општина Делчево (Сл.гласник на
Општина Делчево бр.12/2006), а согласно упатството за апликанти по ЕУ Програма
ИПА – 2007 (Проект за развој на локалната инфраструктура), Советот на општина
Делчево на својата 31. седница одржана на ден 14.11. 2008 година, донесе
ОДЛУКА
за давање поддршка за апликација на
Проект за развој на локалната инфраструктура
Член 1
Се дава поддршка на општина Делчево за апликација на Проектот за развој
на локалната инфраструктура, со проектот ,,Подобрување на условите во
училиштата во општина Делчево,,
Проектот ќе биде финансиран од страна на ЕУ, а раководен од страна на
Европската Комисија со кофинансирање од страна на Р.Македонија и сопствено
учество на Општина Делчево.
Проектот за развој на локалната инфраструктура, во рамките на ИПА 2007,
го поддржува процесот на децентрализација во областите доделени на општините.
Член 2
Реконструкцијата се однесува на училиштата: Основно училиште ,,Ванчо Прке,,, ОУ
,, Св.Климент Охридски,, и подрачните училишта во с. Разловци, с.Стамер и во
с.Тработивиште.
Член 3
За успешно имплементирање и следење формиран е управен одбор од
претставници на:МЛС,ЗЕЛС;СЕП, Министерство за финансии, Министерство за
транспорт и врски, АДС,Амбасада на Холандија, НВО и Делегација на ЕК како
набљудувач.
Член 4
Проектот од член 1 на оваа Одлука е еден од приоритетните проекти на
Општина Делчево и истиот е приоритет и во Локалниот акционен план за
образование на Општина Делчево.

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Делчево.
Број 07-700/1
14.11.2008 год.
Делчево

Совет на општина Делчево
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на чл.10 од Законот за јавна чистота ( ,,Сл. Весник на РМ,, бр.111/08, и член 22
точка 4 од Законот за локална самоуправа (,, Сл. Весник на РМ ,, бр.5/02) и член 13 алинеја
2 од Статутот на ОпШтина Делчево (,,Сл. Гласник на ОпШтина Делчево,, бр.12/06), Советот
на ОпШтина Делчево на својата 31. седница одржана на ден 14.11. 2008 год. донесе
ОДЛУКА
За одржување на јавната чистота во
ОпШтина Делчево
1.Основни одредби
Член 1
Со оваа одлука се уредува одржувањето на јавната чистота на
јавните поврШини во ОпШтината Делчево, начинот на користење на јавните
поврШини и собирањето на сметот, чистењето на снег и мраз, отстранувањето на
предмети кои ја загрозуваат јавната чистота, како и мерките за спроведување на
оваа одлука.
Член 2
Под поимот одржување на јавната чистота се подразбира:
1. Чистење (миење и метење) на јавни поврШини и отворени простори на
јавни објекти, и
2. Чистење на снег и мраз во зимски услови.
Под поимот смет во смисла на оваа одлука се подразбира збир на
отпадоци кои се создаваат при одржување на јавната чистота.
Под поимот собирање на смет во смисла на оваа одлука се
подразбира отстранување на создадениот смет од став 2 на овој член и
сместување во садови за смет.
Под поимот дворна поврШина во смисла на оваа одлука се
подразбира просторот околу колективните и индивидуалните објекти за
домување.
Член 3
Одржувањето на јавната чистота претставува континуиран процес кој
обезбедува трајно и квалитетно чистење на јвните поврШини од член 8 на оваа
одлука и останатите отворени простори на јавните објекти како и дворните

поврШини на колективните и индивидуалните објекти за домување со цел
обезбедување здрава животна средина.
Член 4
Корисниците односно сопствениците на отворените простори на
јавните објекти и на дворните поврШини на колективните индивидуалните објекти
за домување се должни истите уредно да ги одржуваат на начин со кој не се
нагрдува и деградира просторот во урбаните средини и редовно да го отстрануваат
сметот од истите.

2. Посебни одредби
-

Одржување на јавна чистота:

Член 5
Одржувањето на јавната чистота во ОпШтината Делчево го врШи
Јавното претпријатие за комунални дејности ,,Брегалница,, од Делчево ( во
понатамоШниот текст ЈПКД ,,Брегалница,, ).
Член 6
ОпШтината Делчево може одржувањето на јавната чистота со одлука
на Советот да го отстапи на изврШување на друго правно лице, регистрирано за
врШење на оваа дејност, согласно со Законот.
Правата и обврските помеЃу опШтината и правното лице од ставот 1
на овој член се уредува со договор кој содржи:
- Вид и обем на работите;
- Начин и рок на плаЌање на работите;
- Гаранција за исполнување на обврските на договорот.
Договорот од став 2 на овој член може да се склучи најмногу за период од 4
години.
Член 7
За врШење на работите на одржување на јавната чистота Советот на
ОпШтината Делчево, секоја година донесува годиШна програма која содржи:
- Вид и обем на работите Што треба да се изврШат;
- Финансиски средства за реализација;
- Временски рокови
- Динамика и начин на изврШување .
Со програмата од став 1 на овој член се предвидува поставување и
одржување на соодветни садови за оставање на смет. Со програмата се
определуваат локациите, видот и бојата на садовите. Со програмата од став 1 на
овој член се уредува начинот на функционирањето на јавниете санитарни јазли.

Член 8
Под јавни поврШини и отворени простори на јавни објекти се подразбираат:
-Улици, тротоари, велосипедски патеки, плоШтади, кејови, подвозници,
надвозници, мостови, паркиралиШта, скалила кои ги поврзуваат сообраЌајниците,
градски паркови, парк-Шуми, улични тревници, видиковци, автобуски и такси
станици, јавни телефонски говорници, градски гробиШта, пазари, јавни спортско
рекреативни објекти и други објекти од комуналната инфраструктура.
Член 9
Заради обезбедување на јавната чистота на јавните поврШини од член 3 на
оваа Одлука е забрането:
-Фрлање и оставање на инертен отпад ( градежен Шут ).
-Фрлање и оставање на хартија, амбалажа од производи, земја,
песок, растителен отпад , опуШоци од цигари и други отпадоци.
-Оставање на стари искористени предмети од домаЌинства и смет од
врШење дејности, покрај садовите за смет, освен на места определени од
ОпШтината.
- Оставање, палење и закопување на смет.
-Оставање на фекални остатоци од домаШни миленици;
-Оставање на мртви животни и живина или нивни делови во садови за
отпадоци,
-Колење на животни и живина ;
-ИспуШтање на отпадни води и други течности од дворните места и
објекти;
- Истурање на тецности во садовите за отпад;
- Истурање или испуШтање на отпадни течности на сообраЌајници, во
канали,реки и зелени поврШини;
- Миење на возила, камп-приколки и разни предмети од
домаЌинствата;
- Складирање на јаглен, сечење, цепење и складирање на дрва и сл.
-Складирање на градежен материал;
-Паркирање на возила на растојание помало од 10 метри од
(контејнери) и други садови за отпад за кои е потребно пристап на возило за
подигање на истите;
- Паркирање на товарни возила, освен на места определени од ОпШтината;
-Оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски маШини и алати;
- Чување и напасување на доботок и живина;
- Продажба и излагање на земјоделски и индрустриски производи;
- Превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско Ѓубре, сено,
растителен отпад и слични материјали, без претходна подготовка и заШтита на
материјалите од паЃање;
- Поправка на возила и врШење на разни занаетчиски работи;
- Оставање на нерегистрирани, хаварисани возила, приколки и кампприколки;

- МеШање на бетон и малтер, освен на места определени за таа намена;
- Растурање на сметот од вреЌи, контејнери и други видови садови за
собирање смет;
-Фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куЌа во
дворот;
- Фрлање, односно оставање на смет до контејнер и други видови садови за
собирање на смет.
- Поставување на контејнери и други видови садови за собирање на смет
надвор од определени места за нивно поставување согласно нивната
намена;
- Палење и униШтување на садовите за собирање на смет;
- УниШтување на урбана и друга опрема ( клупи, фонтани, билборди и сл.)
- Плукање и секнење нос на јавни поврШини;
- Лепење на плакати; освен на места определени од опШтината;
- ИспиШување на графити и слично на фасади на јавни објекти и други
јавни поврШини;
-ВрШење физиолоШки потреби.

Член 10
На
отворени простории
на јавните објекти, освен на места
определени за оставање на смет се забранува:
- Фрлање и оставање на предмети од домаЌинствата, лисја, гранки и
корења од растенија, песок, отпадоци од градежни материјали, разни видови
амбалажа и други отпадоци.
- Оставање на смет од врШење на дејности од правни и физички лица
покрај садовите за собирање на смет;
- Палење, закопување и расфрлање на смет;
- Оставање мрШи од животни и живина;
- ИспуШтање на вода и други течности од дворните места и објекти;
- Миење на возила, камп-приколки, предмети од домакинствата и
предмети од правни лица;
- Сечење и складирање на дрва, јаглен и сл.
- Складирање и чување на градежен материал без издадена дозвола
од надлежен орган;
- Паркирање на возила;
- Оставање на хаварисани возила, приколки и камп-приколки;
- Поправање, сервисирање на возила и врШење на разни занаетчиски
работи;
- Оставање измет од домаШни животни и миленичиња;
Член 11
Во внатреШноста односно ходниците на јавните објекти е забрането:
- Фрлање на отпадоци, опуШоци, мастики и други предмети;

-

Плукање и секнење на нос;
Внесување домаШни миленичиња, освен на управителот на
јавниот објект;
ИспиШување графити, цртање и лепење на плакати на фасадите
на истите;

1.1 Чистење (миење и метење) на јавни поврШини
и отворени простори на јавни објекти
Член 12
Сопственикот односно лицето кое управува со јавен објект е должно
да обезбеди:
- Редовно чистење и одржување на објектот и неговата дворна поврШина;
- Садови за фрлање на отпадоци;
- Исправни инсталации во санитарните јазли во објектот, чисти санитарни
јазли, тоалетна хартија, апарати за суШење на раце или хартија за раце во секое
време;
-Посебен сад за фрлање на опуШоци од цигари;
- Сопствениците или корисниците на објектите за врШење на трговска и
угостителска дејност (дуЌани) се должни пред објектите да обезбедзт посебни
садови за фрлање на опуШоци.

Член 13
Организаторите на јавни манифестации ( културни, спортски и др.), на
митинзи, прослави и други собири се должни по заврШувањето на
манифестацијата да го соберат сметот направен од учесниците на манифестацијата
и да го остават на определено место за таа намена.
Собирањето на сметот по заврШување на јавните манифестации може да го
врШи ЈПКД,,Брегалница,, на сметка на организаторот на јавната манифестација за
Што претходно организаторот склучува договор со јавното претпријатие.
Договорот односно писмената потврда дека чистењето на сметот по
одржувањето на јавната манифестација Ќе го изврШи ЈПКД,,Брегалница,,
организаторот на манифестацијата е должен да го достави до Одделението за
инспекциски надзор на ОпШтина Делчево, пред добивањето на дозвола
(одобрение) за користење на јавната поврШина за одржување на манифестацијата;
1.2 Чистење снег и мраз во зимски услови
Член 14
Чистењето на снегот и мразот во зимски услови од улиците во градот го
врШи ЈПКД ,,Брегалница,, или друго правно лице одредено од опШтината.
Чистењето на снегот во зимски услови на јавните поврШини, јавните објекти
и на дворните поврШини на колективните и индивидуалните објекти за домување

го врШат сопствениците, односно корисниците на кои им е доверено
управувањето.
Член 15
При снежни врнежи правното лице од чл.6 од оваа Одлука е должно во рок
од 6 часа од започнување на снежните врнежи да започне со чистење на снегот.
Сопствениците, односно корисниците на објекти се должни веднаШ по
започнувањето на снежните врнежи да започнат со чистење на снегот од
отворените простори пред објектите со Што Ќе се обезбеди непречен пристап до
истите.
Снегот и мразот од коловозите и тротоарите се собира на рабовите на
тротоарите, а ако тротоарите се потесни од 1,5м , на работ од коловозот, при Што
се внимава да не се затрупуваат сливниците и да не се наруШи движењето на
возилата и пеШаците.
Снегот и мразот од кејовите на реките Брегалница и Габровчица може да се
фрла во нивните корита.
Отстранувањето на складираниот снег и мраз од став 2 од овој член го
врШи правното лице од членот 6 на оваа одлука.
Член 16
На јавните поврШини и на отворените простори и објекти може да се
оставаат, сечат и цепат дрва и јаглен најмногу до 7(седум) дена од денот на
донесување (истовар).
Градежниот материјал може да се остава на поврШините од став 1 на овој
член во период определен со одобрение од надлежен орган на опШтината.
Поставувањето на времени тезги за продажба надвор од пазарот Ќе се
регулира со Правилник во кој Ќе бидат одредени локациите и времето за
продажба.

Член 17
Во дворните места на колективните станбени објекти можат да се
складираат огревни материјали.
Член 18
Садовите за собирање на смет од домаЌинствата се поставуваат внатре во
дворните места. Сопствениците на индивидуалните објекти за домување се
должни на ЈПКД,,Брегалница,, да и овозможат непречен пристап до садовите за
смет.
ЈПКД,,Брегалница,, по изнесувањето на сметот е должна садовите за смет да
ги врати на истото место од каде Што се подигнати, водејќи сметка да не дојде до
оШтетување на истите.
Член 19

Контејнерите и другите видови садови за собирање смет се поставуваат на
места определени од надлежен орган на ОпШтината водејЌи сметка истите да не
го попречуваат сообраЌајот.
Член 20
Сопствениците на објекти (дуЌани, трговски центри, самопослуги, маркети и
сл. ) амбалажот (картонски кутии и сл.)не смеат да го ставаат во контејнерите за
комунален отпад. Сопствениците од став 1 на овој член се должни да обезбедат
посебен контејнер или друг сад за складирање на амбалажата.
Член 21
Растителниот отпад од индивидуалните дворни места Ќес е депонира од
страна на ЈПКД "Брегалница" во период од 15 октомври до 15 ноември.
Градежниот Шутсоздавачот на истиот го депонира на депонијата за
градежен Шут.
Член 22
За одржување на јавната чистота се плаЌа надоместок.
Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член во зависност од
изграденоста, уреденоста, обемот и динамиката на одржување на јавните
поврШини го утврдува Советот на ОпШтината Делчево и истиот изнесува:
40.00 денари од домаЌинство;
100.00 денари од правни лица.
Наплатата на
надоместокот
од став 1 на овој член го врШи
ЈПКД,,Брегалница,, преку доставување на сметките за собирање и транспортирање
на комуналниот отпад.
Надоместокот за одржување на јавната чистота на сметката од став 3 на овој
член се прикажува одвоено од сметката. Средствата собрани од надоместокот за
одржување на јавната чистота се приход на буџетот на ОпШтината Делчево и се
користат за финансирање на јавната чистота.
3. Н а д з о р
Член 23
Надзорот на спроведување на оваа одлука ја врШи опШтински комунален
инспектор, униформиран полициски работник и комунален редар. При врШењето
на инспекцискиот надзор опШтинскиот комунален инспектор проверува дали:
-Редовно се одржува јавната чистота на јавните поврШни од страна
на ЈПКД,,Брегалница,,
- се одржува јавната чистота на отворените простори на јавните
објекти и на дворните поврШни на колективните и индивидуалните објекти
за домување;

-Се чисти снегот од страна на ЈПКД,,Брегалница,, друго овластено
правно лице и сопствениците, односно корисниците од чл.6 на
оваа Одлука;
- Се обезбедени садови за фрлање на отпадоци во внатреШноста
односно ходниците на јавните објекти и во санитарните јазли;
-По одржување на јавни манифестации е отстранет сметот.
Член 24
Доколку при изврШувањето на инспекцискиот надзор опШтинскиот
комунален инспектор, униформираниот полициски работник или комуналниот
редар утврдат неправилности, се составува записник и опШтинскиот комунален
инспектор донесува реШение со рок за отстранување на неправилностите.
Против реШението на опШтинскиот комунален инспектор може да се
поднесе жалба до министерот надлежен за врШење на работите од областа на
комуналните дејности во рок од 8 дена по приемот на реШението.
Жалбата не го одлага изврШувањето.
Ако во рокот определен од став 2 на овој член прекрШителот не постапи по
реШението на ОпШтинскиот комунален инспектор, отстранувањето на сметот,
односно чистењето на снегот Ќе го изврШи ЈПКД,,Брегалница,, на сметка на
прекрШителот наведен во реШението.
Член 25
Контролата на одржувањето на јавната чистота ја врШи комунален редар.
Комуналниот редар при врЌење на контролата задолжително носи
службена облека и службена легитимација, согласно Правилникот за бојата и
кројот на службената облека, формата и содржината, како и начинот на
издавањето и одземањето на службената легитимација на комунални редари
(,,Сл.весник на РМ бр.117/08).
Службената легитимација од став 2 на овој член ја издава градоначалникот
на ОпШтина Делчево.
Член 26
За сторените прекрШоци од чл.9 и 10 на оваа Одлука, опШтинскиот
комунален инспектор изрекува глоба согласно одредбите од чл. 29 до чл.37 од
Законот за јавна чистота.
Субјектот од став 1 на овој член може да му предложи на прекрШителот
последиците од прекрШокот да се надминат со врШење на опШтокорисна работа
во траење од најмалку 24 часа до најмногу 61 час, или доделување на средства за
врШење на опШтокорисна работа на ОпШтината.
ОпШтокорисна работа од став 1 на овој член може да биде:
-чистење, метење и миење на јавни поврШини и отворени простори
на јавни објекти;
-чистење на снег и мраз во зимски услови на јавни поврШини;

-

-собирање на смет на јавни поврШини;
- собирање на смет на отворени поврШини на јавни објекти и
сместување во садови за смет;
-садење на садници на јавни поврШини и отворени простори на
јавни
објекти;
-поШумување на голетини;
-косење на трева од јавни зелени поврШини , и
-чистење на речни корита и канали.
Член 27
За прекрШоците од чл.9 на оваа Одлука висината на чинење на еден час
опШтокорисна работа изнесува:
- 50 денари за чистење, метење и миење на јавни поврШини и
отворени простори на јавни објекти;
- 70 денари за чистење снег и мраз во зимски услови на јавни
поврШини;
За прекрШоците од член 10 од оваа Одлука висината на чинење на еден
час опШтокорисна работа изнесува:
- 100 денари за поШумување голетини;
- 125 денари за чистење на речни корита и канали;
За прекрШоците од член 11 на оваа Одлука, висината на чинење на еден
час опШтокорисна работа за собирање на смет на јавни поврШини и отворени
простори на јавни објекти и сместување во садови за смет изнесува 80 денари.
За прекрШоците од член 14 на оваа Одлука, висината на чинење на
еден час опШтокорисна работа за садење на садници и косење трева на јавни
поврШини изнесува 80 денари.
Член 28
ОпШтинскиот комунален инспектор Ќе го упати сторителот на
прекрШокот да врШи опШтокорисна работа во рок од 8 дена од денот на
констатираниот прекрШок.
Упатувањето за врШење на опШтокорисна работа се врШи писмено.
ОпШтокорисната работа во ОпШтината Делчево се врШи во ЈПКД,,Брегалница,, и
ЈП,,Македонски Шуми,, ПЕ-Делчево.
Правните лица на сторителот од став 3 на овој член се должни на
сторителот на прекрШокот да му обезбедат средства за врШење на опШтокорисна
работа (алат).
По заврШувањето на опШтокорисната работа на сторителот на
прекрШокот му се издава писмена потврда. Писмената потврда треба да содржи
опис на изврШената работа.
Сторителот на прекрШокот е должен потврдата за изврШената
опШтокорисна работа во рок од 3 дена да ја достави до опШтинскиот комунален
инспектор.
Член 29

Доколку сторителот на прекрШокот не прифати плаЌање на глоба,
пред да се отпочне со поведување на прекрШочна постапка, опШтинскиот
комунален инспектор е должен на сторителот да му предложи постапка за
порамнување, односно постапка за посредување.
За постапката за порамнување и посредување, како и постапката кога
сторителот на прекрШокот е малолетник се применуваат членовите 39, 40, 41 и 42
од Законот за јавна чистота.
Член 30
Со влегувањето во сила на оваа Одлука престануваат да важат
одредбите од точка 2.1 ; 2.2 и 2.3 од Одлуката за Комунален ред на подрачјето на
ОпШтина Делчево (" Сл. Гласник на ОпШтина Делчево" бр.7/98).
Член 31
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во ,,Службен гласник на ОпШтината Делчево,,

Број 07- 701/1
14.11. 2008 година
Делчево

СОВЕТ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 1 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ("Сл.весник на РМ" број 24/08), член 50 точка 6 и член 62
точка 1 од Законот за локална самоуправа ( " Сл. весник на РМ" број 5/02), Советот
на опШтина Делчево, на седница одржана на ден 14.11.2008 година, донесе
О Д Л У К А
за донесување на Измена и дополна на Генерален
урбанистички план - Делчево
Измена на основна сообраЌајна мрежа и урбани единици и блокови
Урбана единица 1 Блок 1.2 Урбана единица 2 Блок 2.1,2.2 и 2.6
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Измена и дополна на Генерален
урбанистички план - Делчево Измена на основна сообраЌајна мрежа и урбани
единици и блокови: Урбана единица 1 Блок 1.2 Урбана единица 2 Блок 2.1,
2.2 и 2.6, кој се состои од два дела и тоа Измена на основна сообраЌајна мрежа на
целиот опфат на Генералниот урбанистички план на градот Делчево со
поврШина од 420,00 ха и парцијална измена на намена на поврШини во Урбана
единица 1 Блок 1.2 со опфат од 22.75 ха и во Урбана единица 2: Блок 2.1 со
опфат од 33.21 ха, Блок 2.2 со опфат од 29.29 ха и Блок 2.6. со опфат од 8.0 ха.

Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Измена и дополна на Гетален
урбанистички план –Делчево Измена на основна сообраЌајна мрежа, урбани
единици и блокови: Урбана единица 1 Блок 1.2; Урбана единица 2 Блок 2.1,
2.2 и 2.6 , со Технички број 2378/08, со плански период од 2008 до 2018 година и
ИзвеШтај од спроведената стручна расправа број 08-635/7 од 22.10. 2008 год.
Член 3
Генералниот урбанистичкиот план се заверува со печат на Советот на
ОпШтина Делчево и потпис на Претседателот на Советот на ОпШтината.
Член 4
Урбанистичкиот план со сите негови делови се чува и спроведува во
Одделението за урбанизам, заШтита на животната средина и комунални дејности
на опШтината.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
"Службен гласник на опШтина Делчево".

Број 07 -702/1
14.11. 2008 год.
Д е лч е в о

СОВЕТ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"
бр.5/2002) и член 143 од Деловникот на Советот на Општина Делчево ("Сл.гласник
на Општина Делчево" бр.16/2006 година), Советот на Општина Делчево на својата
31.седница одржана на ден 14.11. 2008 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на студентски стипендии
Член 1
Се донесува Одлука за доделување на 3 стипендии на студенти од Делчево
за следните факултети:
- Факултет за Информатика
-Архитектонски факултет
-Технолошки факултет, отсек текстилство
Член 2

Стипендиите ќе се доделуваат на редовни студенти од ИИ, ИИИ, ИВ и В
година со просечен успех (8.00), а средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на
Општина Делчево.
Член 3
Стипендиите во износ од 3000 денари студентите ќе ги добиваат секој
месец во текот на учебната година, со право на продолжување на користење на
истата (за студентите од ИИ, ИИИ, ИВ и В година) доколку ги исполнуваат
критериумите.
Член 4
Изборот (селекцијата) на студентите кои ќе добиваат стипендија ќе се врши
од страна на комисија составена од претставници на Општина Делчево, која ќе ги
утврди критериумите и ќе распише Конкурс за доделување на стипендии.
Член 5
За спроведување на оваа одлука се задолжува Секторот за буџет,
финансирање, сметководство, даноци , такси и надоместоци.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Сл.гласник на Општина Делчево".
Број 07-703/1
14.11. 2008 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на Р.М број 5/2002 година), Советот на општина Делчево на
својата 31.седница одржана на ден 14.11.2008 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишната Програмата
за работата на ОЈУДГ " Весели цветови"
за учебната 2008/2009 година

1. Се усвојува Годишниот Програма за работата на ОЈУДГ "Весели Цветови" за
учебната 2008-2009 година.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општина Делчево.

Број 07-704/1
14.11. 2008 год.
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Кирчо Иванов, с.р.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за градежно земјиШте ("Сл.весник на РМ'
бр.82/2008), Советот на ОпШтина Делчево, на својата 31.седница одржана на ден
14.11.2008 година, донесе

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО
2009 - 2011 ГОДИНА
2009 година
1. Реконструкција на ул. ,,Кеј на ослободување-Делчево
Во должина на патот Л=0,60 км
-Има Главен проект
- Реализација во 2009 година
3.500.000,00
2.Изградба на пеШачка патека на ,,Кеј на ослободување-Делчево
-Реализација до 07.2009 година
2.000,000,00
- Има Главен проект
3.Пробивање на улици во населба ,,Станбена зона,, СРЦ - Делчево
- Главни проекти за изградба на улици има
-Реализација во 2009 година
2.000.000,00
4.Пробивање на улици 3 во ,,Стар расадник,, - Делчево
- Главни проекти за изградба на улици има
-Реализација во 2009 година
1.000.000,00
5. Доградба на локален пат во с.Габрово
-Реализација во 2009 година
3.100.000,00
- Главен проект има
6.Дислокација на водоводна линија во населба ,,Пролет,, - Делчево Л=0,8 км
- Има во главен проект за Водоснабдување за населба ,,Пролет,,
-Реализација до 10.2009 година
3.160.000,00
7. ДоврШување на канализ. мрежа во населбата ,,Звегорска река,, - Делчево
- Со Предмер- Пресметка за изведување на два крака
- ДоврШување на објектот реализација во 2009
1.800.000,00
8.Изградба на канал Одведување на атмосверска вода од ,,Булевар Македонија,, број
29 до река Брегалница во Делчево
Л= 0,60 км
-Основен проект се работи до март 2009 година
300.000,00
-Реализација во 2009 година за
1.000.000,00
9. Доградба на улица ,,М. Тито,, со л= 0,70 км од Партизанка до Стар Монопол
- Основен проект 2009 јуни
200.000,00

10,. Реконструкција на улица ,,Вера ЈоциЌ,, во Делчево ,должина од 0,6 км
- Основен проект ке се работи јуни 2009
120.000,00
11. Реконструкција на улица ,,Кирил и Методиј,, -Делчево Л= 0,45 км
-Основен проект 2009 година
150.000,00
12.Доградба на колектор од населба Звегорска река до Делчево Л=0,65 км
-Основен проект Основен проект до 09.2009 година
90.000,00
13. Изградба на улици во населба ,,Басарица,, -Делчево
-Основен проект декември 2009
350.000,00
========================================
Вкупно
17.770,000,00 денари
2010 година
1.Пробивање на улици во населба ,,Станбена зона,, СРЦ - Делчево
- Главни проекти за изградба на улици има
-Реализација во 2009 година
1.500.000,00
1,. Реконструкција на улица ,,Вера ЈоциЌ,, во Делчево ,должина од 0,6 км
Реализација во 2010
3.600.000,00
2. Реконструкција на улица ,,Кирил и Методиј,, -Делчево Л= 0,45 км
Реконструкција на улицата
3.300.000,00
3.Изградба на канал Одведување на атмосверска вода од ,,Булевар Македонија,, број
29 до река Брегалница во Делчево
Л= 0,60 км
-Реализација
во 2010 година
3.000.000,00
4. Доградба на улица ,,М. Тито,, -Делчево со л= 0,70 км
- реализација до 31.12.2010
3.000.000,00
5.Реконструкција на водоводна линија на ул. ,,МарШал Тито,, -Делчево во должина од
0,40 км во Делчево
-Реализација во 2010 година
1.500.000,00
6.Изградба на канализација во населба ,,Станбена зона,, СРЦ - Делчево
-Реализација во 2010 година
2.000.000,00
7.Изградба на улици во населба ,,Пролет,,
-реализација вио 2010
2.000.000,00
8. Изградба на водоводна мрежа во населба ,,Пролет,, -Делчево
-Реализација во 2010 година
1.500.000,00
9.Изградба на улици во населба ,,Басарица,, -Делчево
-Основен проект декември 2009
350.000,00
======================================
Вкупно:
21.750.000,00
2011 година
1. Доградба на улица ,,М. Тито,, -Делчево со л= 0,70 км
- реализација до 31.12.2010
3.000.000,00
2. Дислокација на колектор во населба ,,Стара партизанка,,-Делчево Л=0,30 Реализација во 2011 година
2.000.000,00
3.ДоврШување на улица ,,КруШевска - Делчево во должина од 0, 22 км
- од 01.01.2010-31.12.2011 година реализација
5.500.000,00
4. Изградба на улица ,,8-ми септември,,- Делчево со должина Л=0,26 км
-реализација во 2011
5.000.000,00
5.Изградба на улици во населба ,,Басарица,, -Делчево

-Реализација на дел од улици
3.000.000,00
6.Изградба на улици во населба ,,Басарица,, -Делчево
-реализација во 2010
1.500.000,00
7.Реконструкција на водоводна линија на ул. ,,МарШал Тито,, -Делчево во должина од
0,40 км во Делчево
-Реализација во 2010 година
2.500.000,00
=================================
Вкупно:
22.500.000,00 денари
Напомена:
-Предлог планот за развој за периодот од 2009-2011 година е изготвен врз основа
на реалните согледувања на приходите и тоа од средставта за уредување на градежно
земјиШте (комуналии), годиШните средства од Агенцијата за државни патиШта и други
извори на ОпШтина Делчево.
Капиталнте објекти (Пречистиелна станица за вода за пиење, Пречистителна
станица за отпадни води, доврШување на колекторскиот систем, Реконструкција на
водоводната мрежа на град Делчево и др. објекти) се планираат да се градат од донации ,
Конкурси од Министерства и други извори.

Бр.07-705/1
14.11. 2008 г.
Делчево

СОВЕТ НА ОПшТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател,
Кирчо Иванов,с.р.

